Horní Smržov
Kraj: Jihomoravský

Okres: Blansko

Správní obvod: Blansko

GPS souřadnice: 49.618258N, 16.576985E

Nadmořská výška: 455 m n. m.

První pís. zmínka: 1294 (728 let)

Počet obyvatel: 130

PSČ: 679 61

Adresa URL: www.hornismrzov.cz

O obci
Malebná vesnička Horní Smržov leží ve vzdálenosti 7 km severně od města Letovice, 15 km jižně se
nachází město Boskovice.

Historie obce
První zmínka o obci je z roku 1294 a původní název znamenal Smržův dvůr. Uspořádání obce lze
nejvíce přiblížit k typu gotické okrouhlice, kde jsou dvorce uspořádány kolem návsi v závislosti na
lánovém členění. Zde je tato struktura vytvořena přirozeně

Ubytování a restaurace
V obci Horní Smržov je ubytování v budově zemědělského muzea. Kapacita ubytování je jeden
dvoulůžkový a dva čtyřlůžkové pokoje a možností přistýlky s barevnou TV, sociálním
zařízením (WC + sprchový kout zvlášť pro muže a pro ženy),

Okolí a příroda
Horní Smržov je malá podhorská obec a najdeme ji pod východními vrcholky Českomoravské Vysočiny.
Obec se rozkládá na jižním úpatí vrcholku Kojetína (586 m.n.m.) a na pravém břehu říčky Zavadilky.

Současnost obce
V obci je provedena plynofikace, rozvody pro pitnou vodu, úprava okolí hřbitova včetně oplocení, hřiště
na nohejbal či volejbal, byl realizován bezdrátový rozhlas, nové rozvody telekomunikačního vedení a nové
elektrorozvody nízkého napětí.

Sportovní možnosti
V Horním Smržově se křižuje několik značených lokálních cyklistických a turistických tras. K rekreaci
slouží dva rybníky obklopené lesy, v zimním období zdejší prostředí nabízí možnost
běžkařského sportu.

Památky a zajímavosti
V Horním Smržově je muzeum. Muzeum vzniklo rekonstrukcí objektu bývalé zemědělské stavby.
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Součástí muzea jsou výstavní plochy. Cílem bylo vytvoření expozice zachycující život lidí na
venkově v období první poloviny minulého století.

Doprava
Obec je po celý rok dostupná autem a je zde pravidelná autobusová doprava.

Ocenění obce
Obec Horní Smržov získala v roce 1996 ocenění v soutěži Vesnice roku.
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